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CÔNG TY CỔ PHẦN 
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 

 
Số: 01/NQ-SAF/ĐHCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tp Hồ Chí Minh, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO 
 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực 

phẩm Safoco;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày ……….. 

của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco; 
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2020 ngày ………….. của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco; 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Lương thực 

Thực phẩm Safoco ngày …… tháng 4 năm 2020 với …….... cổ đông và người được 
ủy quyền dự họp, đại diện cho……...… cổ phần đạt tỷ lệ …..…% trên tổng số cổ phần 
có quyền biểu quyết, đã biểu quyết thông qua các Điều sau đây: 

Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây 
1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt 

động năm 2020;  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ..…% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
2. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm 

toán AASC thực hiện kiểm toán;  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ..…% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động 

năm 2020; 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 
Đvt: Đồng 

Stt Diễn giải Số tiền 

1  Lợi nhuận trước thuế TNDN 52.767.640.112 
  - Điều chỉnh tăng lợi nhuận trước thuế TNDN     4.535.977.019  

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 57.303.617.131 

3 Thuế TNDN năm 2019 (20% TNCT) 10.778.261.499 
  - Thuế TNDN hiện hành 11.460.723.426 

DỰ THẢO 



2 
 

Stt Diễn giải Số tiền 

  - Thuế TNDN hoãn lại     (682.461.927) 

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 41.989.378.613 
5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 41.989.378.613 

 5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 11.887.906.734 
  - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.198.937.861 

  - Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% LN sau 
thuế) 6.298.406.792 

  - Trích Quỹ khen thưởng người quản lý chuyên trách (tương 
đương 2,24% LN sau thuế) 940.562.081 

  - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 450.000.000 

 5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 30.101.471.879 

6 Lợi nhuận chia cổ tức 35.384.966.972 
 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện  30.101.471.879  

  - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại    5.283.495.093  

7 Tỷ lệ trả cổ tức 38%/VĐL, trong đó: 30.088.985.200 

  - Trả bằng cổ phiếu (8%) 6.334.523.200 

  - Trả bằng tiền mặt (30%) 23.754.462.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020 5.295.981.772 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi 
nhuận năm 2020 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính 
- Tổng sản lượng bán ra  : 13.900 tấn sản phẩm 
- Tổng doanh thu   : 1.070 tỷ đồng  
- Lợi nhuận trước thuế  : 55 tỷ đồng  

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là…….…% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

Đvt: Đồng 

Stt Diễn giải Số tiền 

1 Lợi nhuận trước thuế TNDN 55.000.000.000 

2 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 55.000.000.000 

3 Thuế TNDN năm 2020 (20% TNCT) 11.000.000.000 

4 Lợi nhuận sau khi trừ thuế TNDN 44.000.000.000 
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Stt Diễn giải Số tiền 

5 Lợi nhuận còn lại để phân phối 44.000.000.000 

5.1 Lợi nhuận trích các quỹ, tham gia hoạt động từ thiện 12.485.600.000 

 - Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) 4.400.000.000 

 
- Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (tương đương 15% LN sau 
thuế) 6.600.000.000 

 
- Trích Quỹ khen thưởng người quản lý chuyên trách (tương 
đương 2,24% LN sau thuế) 985.600.000 

 - Tham gia hoạt động từ thiện xã hội 500.000.000 

5.2 Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện 31.514.400.000 

6 Lợi nhuận chia cổ tức 36.810.381.772 

 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và hoạt động từ thiện   31.514.400.000  

 - Lợi nhuận chia cổ tức của các năm trước còn lại     5.295.981.772  

7 Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 30%/VĐL 30.168.165.000 

8 Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 6.642.216.772 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
Điều 4. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư 

ký  
 a) Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm 
soát, Thư ký năm 2019, cụ thể: 
 - Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý là 4.355,33 triệu đồng; 

- Quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký là 576 
triệu đồng, trong đó: 

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 7.500.000 đồng/người/tháng; 
+ Kiểm soát viên   : 6.500.000 đồng/người/tháng; 
+ Thư ký     : 5.000.000 đồng/người/tháng. 

 b) Thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư 
ký năm 2020, cụ thể: 
 - Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý là 4.355,33 triệu đồng; 
 - Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký là 684 triệu 
đồng, trong đó: 

+ Thành viên Hội đồng quản trị : 9.000.000 đồng/người/tháng; 
+ Kiểm soát viên   : 7.500.000 đồng/người/tháng; 
+ Thư ký     : 6.000.000 đồng/người/tháng. 
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 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương, thù lao cho 
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2020 nhưng không vượt quá tổng mức 
tiền lương, thù lao Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ……% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
Điều 5. Thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Trong trường hợp không đàm phán được với 
Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 
đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng 
khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán đối với Công ty Niêm yết. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 
Điều 6. Thông qua trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020, số tiền 500.000.000 đồng 

(Năm trăm triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2020 
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn từ nguồn 
vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội. 
 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành 
và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành. 

- Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, 
đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm 
bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan. 

- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm 
theo đúng quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng 
khoán Hà Nội. 

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là …% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 

Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2020. 
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm 

chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù 
hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.  

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đến Đại hội đồng cổ 
đông tại phiên họp thường niên năm 2021. 
 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

      CHỦ TỌA CUỘC HỌP 
    CHỦ TỊCH HĐQT 

   


	Điều 1. Thông qua các báo cáo sau đây
	Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
	Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
	Điều 4. Thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký
	Điều 5. Thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Trong trường hợp không đàm phán được với Công ty TNHH KPMG Việt Nam, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác nằm...
	Điều 6. Thông qua trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020, số tiền 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) tham gia công tác từ thiện xã hội năm 2020
	Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
	Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
	Điều 9. Triển khai thực hiện Nghị quyết

